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Začíname ... 

Otvorenie školského roka 

Tak ako po auguste nasleduje september, platí, že po prázdninách nás čakajú povinnosti 

a učenie, čiže začína nový školský rok. Po dvoch mesiacoch sme sa stretli oddýchnutí, aby 

sme mohli nasiaknuť nové vedomosti. Tešili sme sa aj na spolužiakov, veď sme museli 

zreferovať nové prázdninové zážitky. Privítali sme sa aj s našimi učiteľmi. S očkami plnými 

očakávania si školské prostredie obzerali naši prváčikovia. Dočkali sa privítania 

i štartovacieho balíčka. Pod ochranné krídla si ich zobrala pani učiteľka Machajdíková. Sadu 

zošitov a pomôcok dostali všetci žiaci našej školy.  

Keďže počasie nám neprialo, uchýlili sme sa na chodbu. Privítal nás pán starosta, pani 

riaditeľka, pani farárka, pani Kučerová. Pani riaditeľka nás milo prekvapila informáciou, že 

o dva dni sa celý druhý stupeň zúčastní relácie Daj si čas, v ktorej nás budú reprezentovať 

štyria piataci. O tejto výprave sa dočítate v ďalšom článku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daj si čas! 

Dňa 3.9. sa naša škola zúčastnila natáčania televíznej relácie Daj si čas. Moderátorom relácie 

je Milan Zimnýkoval, ktorého môžete vidieť aj v zábavnej relácii Nikto nie je dokonalý. 

Reprezentovali nás štyria žiaci piatej triedy : Armínka Renhardt, Tomáško Čičko, Martinka 

Miklánková a Noemka Lysá. Súťažili v piatich disciplínach. Celá súťaž bola venovaná téme: 

Turci. Moji spolužiaci dostali červené tričká s logom relácie. Obdržali aj ceruzky a zápisníky od 

RTVS. Ostatní sme sedeli v hľadisku a držali im palce. Našimi súpermi boli žiaci z bratislavskej 

školy Drieňová. Súťaž prebiehala v nasledovných disciplínach : v mletí kávy, hádzaní lopty, 

jedení štrúdle, doplňovačke a zistiť, čo sa zmenilo v texte. Na natáčaní sme  strávili  tri hodiny 

a v televízii relácia trvala len dvadsať minút. Do Bratislavy a domov nás dopravil autobus, 

ktorý vybavila naša škola. I keď sme nevyhrali, no videli sme, ako to funguje v zákulisí 

natáčania relácie. A čo je hlavné, dobre sme sa zabavili.  



 

Tu máme našich reprezantantov : Armínku, Noemku, Martinku a Tomáška. Ich spolužiačka 

Natálka s nimi spravila rozhovor, ktorý pre vás spracovala. 

Anketa: 

Opýtala som sa svojich spolužiakov, akoby sa vyjadrili o súťaži „Daj si čas“.  

Moje otázky zneli: 

1. Ako sa ti páčila súťaž?  

2. Ako sa ti páčili súťažné úlohy?  

3. Ako sa ti páčili súperi?  

4. Aký dojem na teba spravila budova, keď ste prišli?  

Noemi: 1. Páčilo sa mi tam. Ale bolo zlé, že 25 minútovú reláciu sme natáčali 3 hodiny a 45 

minút. Celý čas sme stáli, tak ma veľmi boleli nohy, ale inak sa mi tam páčilo. 2. Súťaže boli 

zábavné a zaujímavé, najviac sa mi páčila súťaž, kde sme kotúľali loptičky na cieľ. 3. Keď mám 

pravdu povedať, tak sa mi nepáčili, pretože podvádzali vo viacerých súťažiach, ktoré sme 

mali. 4. Bola veľmi veľká a bolo tam veľmi veľa miestností a ľudí. Čudujem sa, že sa v nej 

nestratia . 

Armína: 1. Súťaž sa mi páčila, ale museli sme tam celý čas stáť. 2. Súťaže sa mi páčili 

a dokázali sme ich prekonať aj bez podvádzania. 3. Protivníci sa zdali  v pohode, ale my sme 

vedeli, že podvádzajú. 4. Na prvý pohľad som si nemyslela, že by tam mohla byť televízia, ale 

na ten druhý už to bola veľmi zaujímavá budova, hlavne vnútro. 

Tomáš : 1. Súťaž sa mi veľmi páčila, bola veľmi poučná. 2. Boli ľahké, aj keď sme prehrali, 

nevadí mi to. 3. Nepozdávali sa mi. 4. Budova bola veľmi zaujímavá, hlavne vo vnútri. Naša 

škola mala veci v jednej miestnosti, ani by som nevedel, kde máme šatňu, keby sme tam 

nemali menovku s nápisom „ZŠ Lubina“.    

 

Pozor! Poplach!!! 

Našťastie, iba cvičný. Celou školou sa ozval zvuk, signalizujúci, hroziace nebezpečenstvo. 

Zoskupili sme sa a čo najskôr opustili triedu v sprievode pani učiteliek. Snažili sme sa byť  



disciplinovaní, aby sme sa všetci v bezpečí dostali na školský dvor. Tu naše pani učiteľky 

zahlásili presný počet žiakov. Tým sa však náš výcvik nekončil. Naši mladší spolužiaci sa 

vzdelávali v oblasti dopravnej výchovy a poznatky následne uplatnili v praxi – jazdili na 

kolobežkách. Druhý stupeň sa rozdelil po triedach a každý prešiel štyrmi stanoviskami : 

evakuačná batožina, prvá pomoc, civilná ochrana a orientácia v teréne. Zopakovali sme si 

všetky potrebné informácie. Dúfame len, že ich nikdy nebudeme musieť využiť či uplatniť 

v praxi.  

 

 

 

 

 

 

Šarkaniáda 

V pondelok, 13. októbra, sa deti po signále zvončeka, ohlasujúceho koniec vyučovania, 

nerozutekali ihneď domov.  Čakala ich zaujímavá aktivitka, typická pre jesenné obdobie. 

Vybrali sme sa na Kopcové púšťať šarkany. Autobus nás odviezol na “miesto činu“. Pofukoval 

jemný vetrík, ktorý mal vyniesť našich šarkanov nad zelenú lúku. Niektorým sa však nechcelo 

a boli leniví lietať. Deti sa však usilovne starali dostať toho svojho šarkana do vzduchu 

a napokon sa aspoň nachvíľu podarilo prinútiť farebných lenivcov lietať. Naopak, podaktorí 

sa ukážkovo premávali nad našimi hlavami. Priestor nad lúkou sa zaplnil pestrofarebnými 

krásavcami, po lúke pobehovali deti, no i dospelí sa nachvíľu vrátili do detských čias so 

šarkanom v ruke. Slniečko k nám nebolo skúpe a pohladilo nás svojimi lúčmi. Príjemné 

popoludnie sme zakončili sladkou odmenou v podobe chutných šišiek a teplého čajíka. 

Zabavili sme sa, vybláznili a pohybom na čerstvom vzduchu urobili niečo dobré pre naše 

zdravie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Európsky deň jazykov 

Na našej škole sa vyučujú dva cudzie jazyky : anglický ako prvý jazyk a nemecký ako druhý 

cudzí jazyk. Posledné dve vyučovacie hodiny sa stretli vybraní žiaci, ktorí sa zaujímajú 

o cudzie jazyky a ktorých spíkovanie a šprechovanie baví. Program pre nich si pripravili pani 

učiteľky vyučujúce cudzie jazyky : Kasardová a Vidová. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. 

Zábavnou formou si otestovali znalosti o cudzích jazykoch i spomínané dva jazyky. Ostáva len 

dúfať, že viacej žiakov pochopí, že sa oplatí učiť cudzie jazyky, pretože angličtina sa stáva 

svetovým jazykom a nemčinu využijeme u našich susedov v Rakúsku. Na Slovensko prichádza 

veľa zahraničných firiem, ktoré vyžadujú ovládanie cudzích jazykov. A kto ich ovláda, ten má 

výhodu. Veď pri hľadaní zamestnania je to jeden z rozhodujúcich faktorov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekvicové popoludnie 

Tekvičky neodmysliteľne patria k jeseni a spôsobov ich využitia je niekoľko. Či už ich 

využívame v kuchyni a pochutnáme si na polievke, tekvicovom pyré či na prílohe. Tekvice sú 

aj pekným dekoračným prostriedkom a dokážeme z nich vyrobiť strašidlá, zvieratká či 

kadejaké potvorky. Tekvice sa stali hlavnou témou pondelkového popoludnia. Deťom sa  

s pomocou pani učiteliek menili guľaté i podlhovasté tekvice pod rukami na hotové umelecké 

diela. Veď posúďte sami.  

 

 

 

 

 

 

 



Z úcty k vám 

Starých rodičov si máme vážiť a prejavovať im úctu, ktorú si zaslúžia. Verím, že všetci sme si 

toho vedomí. Boli to práve oni spolu s našimi rodičmi, kto sa zaslúžil, aby sme sa mali dobre. 

Ich strieborné vlasy odzrkadľujú ich múdrosť, ktoré za roky života získali. Ich vrásky, ryhy 

v tvári svedčia o tom, čo prežili. Zachytávajú šťastný smiech, ale aj bolestný plač. Pretože 

taký je život. Plný radostí, ale aj starostí.  

Aj žiaci našej školy si spolu s pani učiteľkami pripravili zaujímavý program, ktorý venovali ako 

prejav vďaky starým rodičom. Darovali im krásne básničky i pesničky, tance i poučné scénky. 

Nechýbali ani veselé historky zo života starých rodičov. Deti mali za úlohu zistiť, ako sa ich 

babičky a dedkovia hrávali, keď boli v ich veku. Tie najlepšie práce potom prečítali pred 

publikom. Programom sprevádzali Katka Krásna a Matúš Hambalík. Verím, že sme svojím 

programom potešili všetkých zúčastnených. Veď naše babičky a deduškov máme úprimne 

radi.  

 

 

 

 

 

 

 

Opica a ženích 

Dňa 23.10 išli žiaci  druhého stupňa našej školy do Trnavy. Čakalo na nás divadelné 

predstavenie: Opica a ženích. Zaujímavý názov, nemyslíte? O čom to asi bude? Vedeli sme 

jedine, že to bude komédia.  Ráno sme o ôsmej nastúpili do autobusu a výlet sa mohol začať. 

Cesta do Trnavy ubehla veľmi rýchlo. Väčšinu času sme predebatovali, niektorí ešte 

podriemkávali. Vystúpili sme pri Trnavskej univerzite a prešli sme pred budovu Divadla Jána 

Palárika. Do predstavenia ostávala približne hodina, čas sme využili motaním sa po námestí. 

Väčšina obchodov bola síce zatvorená, no každý si niečo našiel. Ja spolu s kamarátkami sme 

si skrátili čakanie pri horúcej čokoláde so šľahačkou v jednej peknej kaviarni. Keď sa nám 

rozchod skončil, stretli sme sa pred divadlom. Bundy sme si odložili v šatni a predstavenie sa 

mohlo začať. Hralo tam mnoho známych hercov, napríklad Petra Blesáková alias Nataly 

z Paneláka. Bolo to vtipné aj poučné predstavenie. Poukazovalo na ľudskú hlúposť a veľa sme 

sa pri ňom nasmiali. Po skončení sme si zobrali veci zo šatne a autobus nás odviezol 

k obchodnému domu TESCO. Všetci sme si niečo pekné kúpili a potom sme sa vrátili domov 

obohatení o ďalší pekný zážitok.                      Mirka Miklánková, 7. A 



 

Varíme... 

Na krúžku „Varíme pre radosť“ robíme všelijaké maškrty - tvarohovú strechu z BeBe 

keksíkov, strúhaný tvarohový zákusok, ovocný šalát.  Pochutili sme si aj na špagetách. Pri 

výrobe sa vždy dobre zabavíme. Keď dovaríme alebo dopečieme, všetko si po sebe pekne 

poupratujeme. Vďaka pani učiteľke  Miklánkovej máme tento krúžok.  

 

Prinášame vám recept na skvelý zákusok, ktorý odporúčajú účastníci krúžku: 

Tvarohová strecha z Bebe keksov 

Suroviny na 20 porcií: 

 150 g práškový cukor  

 500 g jemný tvaroh  

 3 PL tuzemský um  

 200 g Hera  

 2 ks banán  

 2 balíčky BeBe keksy tmavé  

 2 balíčky BeBe keksy svetlé  

Čas prípravy: 30 min.  

Postup receptu:  

Vymiešame maslo s cukrom, tvarohom a ochutíme ho rumom. Najlepšie je použiť 

priamo šľahač. Na alobal naskladáme ako šachovnicu BeBe keksy (3 rady po 7 

kusoch, striedame svetlú a tmavú farbu sušienok). 

Potrieme polovicou tvarohového krému a zakryjeme znovu sušienkami poskladanými 

ako šachovnice, ale tentoraz na tmavú svetlú sušienku a obrátene. 

Rozotrieme zvyšok krému a na prostredný rad položíme olúpané banány vcelku. 

Vezmeme tento alobal a z oboch dlhších strán priklopíme k sebe tak, že sa keksy 

navrchu spoja do strechy. Po zatuhnutí v chladničke polejeme múčnik čokoládovou 

polevou a dáme znovu vychladiť. Potom už len strechu z BeBe keksov krájame. 

 

 

Deň jablka 

Dňa 14.10.2014 v našej škole prebehla akcia ku Dňu jablka. 

Boli sme rozdelení po triedach, každá trieda mala inú úlohu, ktorá bola spojená so zdravou 

guľatou dobrotou.  



Robili sme rozličné aktivity s jablkami. Žiaci si mali priniesť recepty, kde boli hlavnou 

ingredienciou jablká. Zisťovali, na aké rôzne spôsoby sa dá jablko spracovať. Dôležité bolo 

zistiť pozitívne účinky jabĺk, ktoré majú veľmi pozitívny vplyv na naše zdravie. Vyrábali sme aj 

výrobky z jablka priamo na hodine. Každá trieda dostala úlohu a mala vyrobiť  plagát na danú 

tému. Hotové plagáty sme si zavesili na nástenku vo vestibule školy. Takto sme sa všetci 

podelili o informácie, ktoré sme zistili.  

Čakali nás aj zaujímavé súťaže, kde ústrednou témou bolo ako inak, jablko. Súťažilo sa 

o najdlhšiu šupku z jablka, o rýchlosť v pití jablkového džúsu, kto spraví najkrajšiu dekoráciu, 

zaujímavá bola aj súťaž v jedení. 

Takže, nezabudnite, jablká sú veľmi zdravé.  

Aké látky obsahuje jablko?  

1. vodu (až 84%)  

2. vlákninu, vďaka ktorej má blahodarný účinok na náš metabolizmus  

3. veľa pektínu, ktorý na seba viaže škodliviny z tela   

4. nenasýtené tuky  

5. vitamín C  

6. minerály: draslík, vápnik, horčík  

7. rad  antioxidantov, ktoré znižujú riziko ochorenia na rakovinu 

8. vysoký obsah fruktózy 

Prinášame vám  zopár užitočných tipov, na čo všetko môžete jablká využiť: 

 bolesti hlavy, závraty, poruchy trávenia, chudokrvnosť: na to všetko zaberá surové, 

varené, alebo pečené jablko 

 chrípka, prechladnutie: prejde rýchlejšie, ak denne zjete niekoľko surových jabĺk, 

osvedčilo sa pitie jablčného džúsu   

 horúčka: teplotu zráža opäť nastrúhané jablko a jeho šťava 

 kašeľ: odvar z jabloňových kvetov upokojuje a zmierňuje záchvaty kašľa 

 zápcha: kyslé jablká podporujú činnosť čriev 

 hnačka: jesť nastrúhané jablká 

 nadváha, obezita: pitie jablčného octu spaľuje tuky, potláča pocit hladu (jablčný ocot 

je možné zakúpiť si hotový v obchode) 



 popáleniny, omrzliny, nehojace sa rany, jazvy: prikladajte si čerstvú kašičku 

z nastrúhaných jabĺk  

 

 

 

 

Cirkus Baro 

Jedného dňa sme išli do Kultúrneho domu Gustáva Zocha v Lubine na cirkus. Kúzelník nám  

ukazoval kúzla a štvormesačného klokana. Bol tam šašo Bimbo. Potom nám tam ukazovali 

pytóna tigrovaného, ktorého sme si mohli pohladkať. Vystupovali tam dvaja psi, boli 

preoblečení za slovenského baču Kuba, starú Blaškovú a Indiána Winetua. Dobre sme sa na 

nich všetkých zabavili.   

Natália Valentová, 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiatka zosnulých 

Na prelome októbra a novembra si spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi 

nami. Navštevujeme cintoríny, ozdobujeme hroby, kladieme vence, zapaľujeme sviečky ako 

spomienku na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. 

 

Návšteva cintorínov na Všetkých svätých patrí k najstabilnejším tradičným prejavom 

všetkých vrstiev spoločnosti. V 8. storočí určil pápež Gregor IV. sviatok Všetkých svätých na 

1. november, ktorý mal byť spomienkou na známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa 

postupne rozšíril. V kalendári sa zakotvil 2. november ako Pamiatka zosnulých (Dušičky). 

Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2. novembra na stole necháva časť večere a na 

hroboch sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k 

novším tradíciám. 

 

Lenivá Hana 

 Kde bolo, tam bolo, žilo raz jedno dievča, ktoré sa volalo Hana. Bola hlúpa a lenivá a všetko 

za ňu robili jej rodičia. Keď sa raz prechádzala po zelenej lúke, na ktorej sa pásli kravy, 

uvidela malú chalúpku. ,,Aký útulný príbytok,“ pomyslela si. Vstúpila dnu a zbadala starenku, 

ako pradie ľan. Starenka bola veľmi múdra a vedela, že Hana je lenivá. ,,Nech sa páči Hanka, 

sadni si,“ povedala láskavým hlasom. ,,Čo to robíte?“ spýtala sa Hanka. 

„Pradiem a ak chceš, naučím to  aj teba,“ navrhla jej starenka. 

„Nie, netreba, ja sa radšej idem hrať s deťmi,“ povedala Hana a vyšla z chalúpky. 

   Vonku na lúke behalo veľa detí, ale keď uvideli Hanu, začali kričať, aby odišla. Nebola medzi 

nimi obľúbená pre svoju lenivosť. Hana bola z toho smutná a znova sa vrátila k starenke do 

chalúpky: „Rozmyslela som si to. Starká, nauč ma všetko, čo vieš.“ 

„Dobre, naučím ťa všetko,“ pousmiala sa starenka. A tak keď sa ostatné deti hrali, Hana 

chodievala za starenkou. Naučila sa priasť, tkať plátno, variť, piecť, upratovať. Pomáhala aj 

http://sacr3-files.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/objects/673/SP_PamiatkaZosnulych_jpg.jpg


rodičom, ktorí aj vďaka jej jemnému plátnu zbohatli. Kúpili si kravu a na krave bol zvonec, 

ten zazvonil a rozprávky je koniec. 

M. Miklánková, 5.A 

 

 

Úsmev, prosím 
 

Dva hady v púšti: 
- Počuj, my sme jedovaté? 
- A čo ja viem? Prečo? 
- Práve som si zahryzol do jazyka.  

V nemocnici sa pýta sestrička pacienta: 
- Máte župan? 
- Nie, ja mám žltačku.  

Prečo sa policajt usmieva, keď sa blýska. 
Lebo si myslí, že ho fotia.  

Príde muž domov z práce a pýta sa manželky:  
- Dnes bola na návšteve tvoja mama?  

- Áno, ako to vieš?  
- No, lebo som opľutý na svadobnej fotke.  

Príde Janko domov, a otec sa ho pýta: 
- Čo ste dnes robili?  
Janko hovorí: 
- Učili sme sa do desať. 
Otec: 
- Tak hovor.  
- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10  
- Kde si nechal päťku? 
- V žiackej knižke. 
 
Malý Janko píše rodičom z letného tábora list:  
„Je tu veľmi pekne, máme pekné počasie, strava mi chutí. Nemusíte sa o mňa obávať. PS: Čo 
je to epidémia?“ 
 
 

 
 
 
 



Oznam:  
Viete, čo sa stalo 17. novembra? Mladším ročníkom je tento dátum známy hlavne tým, že 
majú voľno, je to štátny sviatok.  17. november je Deň boja za slobodu a demokraciu. Spája 
sa s nežnou revolúciou a pádom komunizmu a nastolením kapitalizmu v roku 1989. Tento 
deň je taktiež vyhlásený aj za Deň študentov. 

 
Upratujeme .... (lístie  ) 
Na vyučovacej hodine „Svet práce“ sme hrabali lístie. Pán školník nám požičal hrable, aby 
sme mohli pohrabať lístie pred školou. Každý sme spravili jednu kôpku, tie sme zhrnuli do 
jednej veľkej kopy. Pán učiteľ nás za ten čas stihol nafotiť. Niektorí  sme do tej obrovskej 
kopy skočili a poriadne sa vybláznili. Na záver sme pánovi školníkovi všetky vypožičané veci 
vrátili. 

Natália Valentová, 5. A 

 

 

 

 Kam by si chcel/a ísť na strednú školu a prečo ?  

Znie otázka, ktorú položila Laurika Čániová deviatakom, budúcim stredoškolákom. 

 

 Laura Drgoncová-  Ja by som chcela ísť na Gymnázium M.R. Štefánika do Nového 
Mesta nad Váhom ...- Lebo tam chodí aj moja sestra Viki 

 

 Lívia Gregorová- Ak ma prijmú, tak do NMnV na Obchodnú školu ... –V budúcnosti by 
som chcela byť ekonómka a slušne zarábať. 

 

 Tomáš Mahrík- A čo ja viem? Asi do NMnV za cukrára alebo kuchára...- Neviem baví 
ma to :D  

 



 Kveto Kučera- Na veterinu...-Nemám ísť kam inam a mám rad zvieratá. 
 

 Matej Harušťák-  Automechanik NMnV...ani neviem, ale celkom ma to baví.  
 

 Roman Sapáček- Automechanik NMnV...- To sa nehovorí, nechám si to pre seba  
 

 Dominik Morong- Na medicínu do TN ako zubný asistent ..-Je to môj životný sen 
a lákajú ma peniaze :D  

 

 Sabína Ozimá- Obchodná škola v NMnV...-Lebo tam ide celkom dosť známych 
a myslím, že to bude fajn  

 

 Sára Chmelíková- Na priemyslovku do NMnV..-Lebo chcem byť itečkár. 
 

 Katka Krásna- Obchodná NMnV...-Mám to bližšie ako v TN a bavilo by ma to.  
 

 Rebeka Škyrtová- Aranžovanie TN 
 

 Vladimír Vrkoč- Automechanik, ale nie v NMnV...baví ma to.  
 

Správy:  

Deviataci s pani učiteľkou Vidovou  navštívili Burzu informácií pre mladých, ktorá sa 

týkala výberu stredných škôl. Burza sa konala v Novom Meste nad Váhom v kultúrnom 

dome. Zastúpené boli stredné školy z okolia, ktoré prezentovali študijné odbory. Okrem 

nových informácií si mohli žiaci prezrieť hotové výrobky, ktoré stredoškoláci vyrábajú na 

praxi. Informácie ohľadom ponúk práce žiakom poskytli aj firmy. Keď sme si všetko 

obzreli a dozvedeli sa potrebné veci, skúsili sme aj krátky kvíz. Výstava bola poučná, 

pretože nám poskytla prehľad stredných škôl i mnohých odborov. 

 

 

 

Beauty tip 

Výživná maska na vlasy z prírodných surovín  

Pre posilnenie a spevnenie štruktúry vlasu, pre boj s ich vypadávaním nasaďte do boja 

vajíčko s olivovým olejom. Dobre vymiešajte 2 žĺtka s 1-2 PL olivového oleja(aby vznikla 

konzistencia podobná majonéze) a šťavou z polovice citróna. Vzniknutú masu vmasírujte 



do navlhčených polosuchých vlasov, zabaľte do igelitu a nechajte pôsobiť aspoň 20 minút 

pod nahriatym uterákom. Na koniec si vlasy veľmi dobre vypláchnite vlažnou vodou, nie 

teplou!! Vráti sa vám hebkosť a lesk vlasov. 

Zjemňujúca banánová maska na problematickú pleť 

Vidličkou roztlačte štvrť zrelého banánu. V mištičke zmiešajte pripravený banán spolu s 
polievkovou lyžicou bieleho jogurtu a čajovou lyžičkou medu. Nakoniec primiešajte zopár 
kvapiek citrónovej šťavy. Masku nanášajte na pleť raz za týždeň a nechajte ju pôsobiť 
niekoľko minút. Začnite piatimi minútami a postupne môžete každý týždeň pridávať nejakú 
minútku navyše. 

 

Mikulášska anketa 

Poslúchali ste celý rok? Myslíte si, že vám Mikuláš prinesie sladkosti alebo varechu??? 

Erika, 1.A : Ani veľmi nie. Možno bude varecha  

Zuzka, 4.A: Áno, poslúchala som a Mikuláš mi donesie sladkosti. 

Jakub,3.A: Nie, neposlúchal som. Bude varecha a uhlie 

Erik,4.A: Áno, bol som dobrý. A budú sladkosti. 

Nelka,2.A: Poslúchala. Ale možno mi donesie aj uhlie. 

 

Tvoríme ozdoby z vizovického cesta 

3.12. sme po vyučovaní tvorili ozdoby na školský vianočný stromček. Robili sme všelijaké 

ozdoby, napr. srdiečka, smajlíkov, stromčeky, hviezdy, kométy, ... . Učitelia nám rozvaľkali 

cesto. Pri práci sme sa dobre zabavili, niektorí sme si zobrali naše výtvory domov. Bolo to 

veľmi príjemné popoludnie. 

Natália Valentová, 5. A 

 

 

 

Navštívil nás Mikuláš 

5. 12., keď Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom  

a čertom prechádzali okolo Lubiny, nezabudli sa staviť v našej 

 škole. Všetky deti ich príchod s napätím očakávali. V ich očkách 

 sa zračila radosť ale i obavy. Veď čo ak ma ten zlý čertisko vezme 



 do mecha? Strachovali sa niektorí nezbedníci. No pohľad na krásneho anjela a vysokého 

Mikuláša rozohnal ich obavy. Veď až takí zlí sme neboli, hovorili si s nádejou. Odmenou za 

básničku či pesničku, ktorú si pre návštevníkov prichystali, boli sladké balíčky. Niektorým 

stačilo ukázať žiacku knižku a balíček bol ich.  Napokon sme sa museli s Mikulášom rozlúčiť, 

pretože ho už netrpezlivo čakali ďalšie deti. 

Kto to bol v skutočnosti Mikuláš??? 

Svätého Mikuláša si mnohí predstavujeme ako bradatého staršieho muža, ktorý v prvom 

decembrovom týždni obdarúva deti. Hoci vyobrazenie ako bradatého dedka mu prischlo len 

pre vyjadrenie jeho múdrosti, už ako mladý muž poznal slová ako pomoc a štedrosť. Obaja 

rodičia mu zahynuli skôr, ako sa stal dospelým. Bol kresťanom, vážil si ľudí, život a žil životom 

presvedčeného kresťana. Z jeho života je známych niekoľko prípadov, kedy ľuďom pomáhal. 

Najznámejší jeho čin bola záchrana troch dcér, ktoré chcel ich otec predať do nevestinca, 

pretože si nemohol dovoliť ich vydať. Počas dvoch nocí Mikuláš nechal na okne chudobného 

suseda mešec s peniazmi, pri treťom pokuse nechať ďalšie peniaze si ho sused počkal, aby sa 

mu mohol poďakovať. Svojimi skutkami sa zapísal do mnohých prameňov a preslávil ako 

jeden z najznámejších rodákov región Lýkia, do roku 1922 obývaný Grékmi, dnes súčasť 

Turecka. 

 

Návšteva strednej školy 

Dňa 5.12. 2014 sme navštívili Strednú odbornú školu na Weisseho ulici v Novom Meste nad 

Váhom. Ráno sme v škole ešte stihli dve hodiny a zároveň sme dostali aj mikulášske darčeky 

a po druhej vyučovacej hodine sme odišli autobusom do Nového Mesta. Keď sme vystúpili, 

pobrali sme sa na strednú školu. Tam si nás rozdelili na dve skupiny : chlapcov a dievčatá. My 

dievčatá sme išli so sprievodkyňou na druhé poschodie a tam nás v každej triede oboznámili 

s odbormi. Najviac nás zaujali odbory : obchodná akadémia a manažment cestovného ruchu, 

oba štvorročné s maturitou. Keď sme dochádzali, pripojili sme sa ku skupine chlapcov, ktorí 

si tiež obzreli odbory, o ktoré majú záujem. Zobrali nás aj na dvor, aby sme si pozreli, 

prípadne sa povozili na traktoroch. Z toho mali hlavne chalani obrovskú radosť. Po návšteve 

školy sme mali ešte asi polhodinu do odchodu autobusu, tak sme sa ešte pomotali po 

námestí a pobrali sa domov. 

Katka Krásna, 9.A 

 

Opäť sme u našich prvostupniarov vyzvedali, čo pre nich znamenajú Vianoce. Nech sa páči, 

zhrnutie: 

dobro,  láska a radosť, sú najlepšie, 

medovníky, darčeky, hračky 



A aby druhostupniarom nebolo ľúto, spýtali sme sa aj ich: 

 

 

 

 

 

Vianoce  

Štedrý deň – jeden z najkrajších dní v celom roku. Okrem neopakovateľných chvíľ strávených 
v kruhu tých najbližších, je jeho atmosféra spojená aj s rúškom tajomnosti. S týmto dňom sa 
totiž už po stáročia spájajú mystické tradície a zvyky, ktoré praktizovali naši predkovia, no 
mnohí z vás na ne nedajú dopustiť ani dnes. Tradícia dodržiavať v tento deň určité povery 
alebo zvyky plynie z histórie. Štedrému dňu je už po stáročia pripisovaný veľký význam a pre 
kresťanov sú tieto dni jednými z najvýznamnejších v roku, pretože si pripomínajú narodenie 
Ježiša Krista. A tak je toto obdobie magické už samo o sebe a ľudia si ho už v dávnych dobách 
prirodzene spojili s určitými zvykmi. Tie majú zabezpečiť najmä šťastie, zdravie a tiež 
dostatok úrody a financií v budúcom roku. Na štedrovečernom stole podľa týchto povier 
nemôžu chýbať niektoré dôležité drobnosti, pretože z ich neprítomnosti by mohli plynúť po 
celý nasledujúci rok a pre celú rodinu negatíva. Na čo by ste teda nemali zabudnúť? 

Šupiny z kapra, alebo kôpka peňazí – vložili sa pod obrus na štedrovečernom stole a mali 
zabezpečiť, aby sa peniaze v rodine počas budúceho roka rozmnožili a pribudlo ich. Mnoho 
ľudí si šupinu následne dáva do peňaženky. V tento zvyk verí, resp. dúfa ešte aj dnes asi 
najviac ľudí. Veď kto by si neprial zlepšiť rodinný rozpočet, najmä v tak ťažkej dobe, v akej 
žijeme? 

Cesnak – symbol zdravia a jeden z najúčinnejších prírodných liekov mal zabezpečovať pevné 
zdravie celej rodiny počas nasledujúceho roka. 

Med – tento tradičný sladký produkt mal v náväznosti na svoju chuť zabezpečiť dobrotu, 
hojnosť, či príjemnosť. Zabezpečovať mal to, aby ste celý budúci rok boli dobrí a milí. Mnoho 
rodín si ešte pred štedrou večerou robí z medu krížik na čelo, čo symbolizuje požehnanie 
v spojitosti  s dobrotou. 

Jablko – z misy ovocia sa náhodne vybralo jedno jabĺčko, ktoré sa vždy po večeri rozkrojilo 
priečne na polovicu. Ak bol jadrovník v tvare hviezdy, znamenalo to pre rodinu šťastie 



a zdravie, no ak bol jadrovník v tvare kríža, rodinu podľa tradície čakala choroba alebo 
dokonca smrť. 

Modlitba – aspoň raz v roku by ste sa podľa tradície mali poďakovať za jedlo, ktoré máte 
a spoločne sa pomodliť. 

Orechy – počas štedrej večere nemôžu na stole chýbať ani orechy, ktoré sa po nej nahádžu 
do každého kúta v príbytku, aby bola v dome rovnaká hojnosť ako v Štedrý deň aj počas 
celého roka 

Jeden tanier navyše – ďalší zo zvykov, ktorý dodržiava veľa ľudí. Podľa starej zvyklosti by sa 
mal totiž jeden tanier prestrieť aj pre náhodného hosťa. Jedná sa o symbol milosrdenstva a 
spolupatričnosti. Niektorí ľudia si tento zvyk spájajú skôr so zosnulými členmi rodiny, pre 
ktorých je prestreté. 

Vianoce nie sú len o darčekoch, ale o tom aby bola rodina v jednom kruhu, zdravie ich 
sprevádzalo po celý rok, aby sme sa všetci mali úprimne radi a pomáhali si. 

Spracovala Laurika Čániová, 8. A 

  

 

Súťaž . Súťaž. Súťaž !!!!!                             Pozor! Pozor! Pozor! 

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triedach. V každej triede nájdeme 

pekne vyzdobený vianočný stromček, nástenky s vianočnými motívmi. Ale ktorá trieda 

má tú naj výzdobu? Rozhodnite o tom vy!!! Odstrihnite kupón a napíšte triedu, ktorá si 

podľa vás zaslúži vyhrať.  

Hlasovať môžete do stredy – 17. 12. Hlasovací lístok odovzdajte pani učiteľke Vidovej. 

 

Meno hlasujúceho: 

 

Najkrajšia trieda: 

 



 

 


